
شماره صفحه نوع فعالیتردیف
۳۵آبکاران ۱
۱۰۴آبکاري پروفیل آلومینیومی۲
۱آرایشگاه مردانه و زنانه درجه چهار ۳
۱آرایشگاه مردانه و زنانه درجه دو   ۴
۱آرایشگاه مردانه و زنانه درجه سه  ۵
۱آرایشگاه مردانه و زنانه درجه یک ۶
۴۸آلبوم سازي۷
۸۳آموزشگا ههاي رانندگی۸
۹آهک پز۹
۲۴آهن سازان ۱۰
۷۶آهن قراضه فروش ۱۱
۲۶آهنگري اتومبیل ۱۲
۲۵ابزارفروش ۱۳
۱۷اتوسرویس ۱۴
۸۷اجاره خنچه و اسپند۱۵

راهنماي فعالیتهاي داراي دستمزد مقطوع

۸۷اجاره خنچه و اسپند۱۵
۸۷اجاره دهنده فرش- چادر- برزنت۱۶
۱۰۶اجراي نما سازي و سقف آلومینیومی۱۷
۲۹اغذیه وساندویچ ۱۸
۵۸اوراق کننده وفروشندگان لوازم مستعمل اتومبیل ۱۹
۷۳اوزالید ، پلی کپی۲۰
۳۹باجه فروش جراید۲۱
۱۹باطریسازي ۲۲
۷۶برش فلزات ۲۳
۲۰بزازي وفروشگاههاي پارچه ۲۴
۳۰بستنی وآبمیوه ۲۵
۲بلورسازي دستی۲۶
۹۳بنکداران چاي۲۷
۹۲بنکداران مواد غذایی ۲۸
درون شهري )۲۹ ۸۴بنگاهها و مؤسسات مسافربري (
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۸۱بوفه داران سینماومجامع عمومی ۳۰
۸۹پارکینگ اتومبیل۳۱
۴۹پاکت سازي۳۲
۳۸پانسیون ۳۳
۷۷پخش اکسیژن وگازهاي صنعتی ۳۴
۸۶پر فروش ۳۵
۳۷پرنده وماهی فروش (زنده )۳۶
۳۴پنچرگیري وتعویض روغن (خارج ازتعمیرگاه )۳۷
۹۴پیک موتوري۳۸
۲پیراهن دوزي۳۹
۳۲تابلو نئون سازان ۴۰
۸۶تاالر پذیرایی(درجه 2و3)۴۱
۸۶تاالر پذیرایی(درجه یک)۴۲
۱۱۱تبدیل کننده موکت رول به قطعه اي و پادري۴۳
۲۲تراشکاري ۴۴
۳۴تزئینات داخل ساختمان ۴۵
۹۶تعمیر، فروش و خدمات پس از فروش انواع گوشی تلفن۴۶ ۹۶تعمیر، فروش و خدمات پس از فروش انواع گوشی تلفن۴۶
۸۳تعمیر و سیم پیچی الکترو موتور و ژنراتور ۴۷
۳۱تعمیرکاران دوچرخه -موتورسیکلت ۴۸
۳۳تعمیرکاران رادیاتور۴۹
۳۲تعمیرکاران سماوروچراغ ۵۰
۳۲تعمیرکاران قفل وکلید۵۱
۴۲تعمیرکاردرجه مانومترودسته پیک جوشکاري ۵۲
۵۸تعمیرکارصفحه کالج ولنت کوبی ۵۳
۸۸تعمیرگاه اتومبیل(تعمیرگاه- اتو سرویس- توقفگاه)۵۴
۲۵تعمیرگاه تراکتوروماشین آالت کشاورزي ۵۵
۵۶تعمیرماشین آالت چاپ ۵۶
۱۸تعمیروسایل الکتریکی ولوازم برقی ۵۷
۴۳تعمیرونصب اگزوزخودرو۵۸
۴۸تک جلد سازي۵۹
۶۰تکمیلی صباغ وگلزن ۶۰



۱۸تودوزي اتومبیل ۶۱
۹۸تولید قطعات گوشی تلفن، تلفن سانترال الکترونیک و دیجیتالی۶۲
۱۰۴تولید کنندگان پروفیل آلومینیومی۶۳
۱۰۶تولید و اجراي ویترین و غرفه بندي و پارتیشن آلومینیومی۶۴
۹۹تولید و توزیع کارتهاي ارتباطی و اینترنتی با کاربري دیجیتالی۶۵
۴۳تولید اگزوزخودرو۶۶
۹۳تولید برس، تی و جارو۶۷
۸۳تولید کنند گان و تعمیر کاران ترانسفورماتور۶۸
۴۷تولید کنندگان کاله ۶۹
۸۴تولید کنندگان و تعمیرکاران تابلو فشار قوي و ضعیف ۷۰
۴۷تولید کنندگان وفروشندگان کاله و عالئم وضمائم نیروهاي مسلح۷۱
۴۷تولید کننده مواد اولیه لعاب  و چینی۷۲
۶۴تولید کننده و فروشنده پودر پالستیک و چسب ۷۳
۹۲تولید و تعمیر آسانسور وپله برقی۷۴
۹۲تولید و تعمیر انواع رکتیفایر۷۵
۹۰تولید و تعمیر پمپ آب (شناور)۷۶
۴۱تولیدکنندگان قطعات بدنه خودروهاي سبک وسنگین ۷۷ ۴۱تولیدکنندگان قطعات بدنه خودروهاي سبک وسنگین ۷۷
۴۲تولیدکنندگان کابین (اتاق راننده)کامیون ۷۸
۷۸تولیدکنندگان و فروشندگان پالستیک ،نایلون ومالمین ۷۹
۴۸تولیدکنندگان وفروشندگان لوازم ایمنی ۸۰
۵۴تولیدکننده نبات وآبنبات وسایرمحصوالت شکري۸۱
۹۱تولیدوتعمیر انواع ابزارصنعتی برقی۸۲
۹۱تولیدوتعمیر انواع کلید هادي۸۳
۹۰تولیدوتعمیر دینام جوشکاري۸۴
۹۱تولیدوتعمیرانواع کوئلهاي برقی (ولتاژ باال)۸۵

۹۹تهیه و مونتاژ شبکه هاي مخابراتی MDF، کابل شهري و فیبر نوري۸۶

۵۵تهیه ونشروفروش پوستر۸۷
۵۷جرثقیل دار۸۸
۵۰جعبه ساز کارتن۸۹
۵۰جعبه ساز مقوائی۹۰



۵۶جعبه سازي دارنده ماشین چاپ ۹۱
۵۸جک ساز۹۲
۵۰جلد پالستیک ساز۹۳
۵۹چاپ سیلک اسکرین ۹۴
۵۷چادردوزوبرزنت فروش۹۵
۱۰۹چرخکار و پرداختکاري لوازم مسی۹۶
۳چلو کباب وچلو خورش ۹۷
۲۳چوب بري ۹۸
۴۶چینی سازي۹۹
۹۳حصیر بافی۱۰۰
۹۳حصیر فروشی۱۰۱
۲۵حلواسازي وعصاري ۱۰۲
۷۳حمل کنندگان موادسوختنی وتانکرآب ۱۰۳

خدمات کمپرسی و ماشینهاي راهسازي(لودر-بلدوزر-بیل ۱۰۴
مکانیکی-غلطک-گریدر و غیره)

۸۲

۳۹خرازي ۱۰۵
۷۶خرده آهن فروش ۱۰۶ ۷۶خرده آهن فروش ۱۰۶
غیر زنده )۱۰۷ ۸۵خرده فروش مرغ ، ماهی و تخم مرغ (
۳خشکبار وآجیل فروش ۱۰۸
۱۰۸خمکاري۱۰۹
۲۱درب وپنجره سازي آهنی وآلومینیوم ۱۱۰
۱۰۳درب وپنجره سازي یو پی وي سی ۱۱۱
۲۲درودگري ۱۱۲
۸۲دفاتراجاره دهنده ماشین آآلت سنگین ۱۱۳
۴۹دفتر سازي۱۱۴
۷۵دفتر فروش آهن قراضه ۱۱۵
۶۸دفتر فروش کود حیوانی۱۱۶
۱۱۰دفتر فروش لوله ،میله،تسمه،ظروف،ورق،سیم مسی و برنجی بدون روکش۱۱۷
۹۵دفتر فروش مواد شیمیایی صنعتی و لوازم آزمایشگاه و شیشه آالت۱۱۸

دفتر فروش، تعمیر، نصب، راه اندازي و برنامه ریزي و نگهداري ۱۱۹
سیستمهاي مخابراتی

۱۰۰



۷۵دفترآهن فروشی  ۱۲۰

دفترتولید قطعات گوشی تلفن، تلفن سانترال الکترونیک ۱۲۱
ودیجیتالی

۱۰۱

۱۰۱دفترتولید و توزیع کارتهاي ارتباطی و اینترنتی با کاربري دیجیتالی۱۲۲

دفترتهیه و مونتاژ شبکه هاي مخابراتیMDF،کابل شهري و فیبر ۱۲۳
نوري

۱۰۲

دفترفروش، نصب، تعمیرو راه اندازي دستگاههاي مخابراتی و ۱۲۴
ارتباطی

۱۰۰

۳۹دل وجگروقلوه ۱۲۵
۳دوزندگیهاي مردانه وزنانه ۱۲۶
۶۱ذوب فلزونورد۱۲۷
داخل شهري )۱۲۸ ۸۳رانندگان پیمانکاران حمل مواد نفتی (
۲۰رنگ اتومبیل ۱۲۹
۱۰۴رنگ کاري پروفیل آلومینیومی۱۳۰
۱۰۳رنگ کاري کوره اي قطعات منفصله۱۳۱
۱۰۲رنگ کاري لوازم خانگی۱۳۲
۱۰۳رنگ کاري موتور سیکلت۱۳۳ ۱۰۳رنگ کاري موتور سیکلت۱۳۳
آلومینیوم ریز، برنج ریز و مفرغ ریز)۱۳۴ ۴ریخته گریها (
لوله ریز - چدن ریز )۱۳۵ ۴ریخته گریها (
۴۳ساخت ونصب انواع پروانه هاي خودروسبک وسنگین ۱۳۶
۴۲ساخت ونصب رادیاتورخودروهاي سبک وسنگین ۱۳۷
۴۴سازندگان انواع آئینه خودروهاي سبک وسنگین ۱۳۸
۵۷سازندگان قابهاي تیغ برش جعبه وکارهاي چاپی ۱۳۹
۱۰۷سازندگان لوازم مسی (مسگر)۱۴۰
۷۹سازندگان وفروشندگان پاکت میوه۱۴۱
۲۷سازندگان وفروشندگان طال،جواهر،ساعت ۱۴۲
۵۳سازندگان وفروشندگان مصنوعات فلزي۱۴۳
۴۴سازنده انواع جلو پنجره وبادگیرخودروهاي سبک وسنگین ۱۴۴
۶۱سازنده ظروف آلومینیومی۱۴۵
۵۹سازنده کلیشه ولیتوگراف ۱۴۶
۵۹سازنده مهرو پالك ۱۴۷



۶۴سازنده و فروشنده کف و پاشنه الستیکی و پالستیکی۱۴۸
۶۳سازنده و فروشنده کفش و مصنوعات الستیکی۱۴۹
۶۲سازنده و فروشنده مصنوعات آلومینیومی۱۵۰
۴سراج ۱۵۱
۱۰۸سفید گري۱۵۲
۱۰۷سلفون کشی۱۵۳
۳۶سمساري وامانت فروشی ۱۵۴
۲۶سنگ بري ۱۵۵
۵سنگ کوبیها ۱۵۶
۹۰سینما۱۵۷
۵شیشه بروشیشه فروش ۱۵۸
۵۲صابون سازي۱۵۹
۵۳صابون فروش ۱۶۰
۲۰صافکاري ۱۶۱
۶۰صباغ ۱۶۲
۱۹طباخی وکله پزي ۱۶۳
۷۳طلق پرس ۱۶۴ ۷۳طلق پرس ۱۶۴
۴۵ظروف سرامیک سازي۱۶۵
۸۷ظروف کرایه۱۶۶
۳۷عطاروسقط فروشی ۱۶۷
۵عکاسی ۱۶۸
۷۰عالفی۱۶۹
غیر زنده )۱۷۰ ۸۵عمده فروش مرغ ، ماهی و تخم مرغ (
۶۵عمده فروشی لوازم خانگی مصنوعات نفت ،گاز،الکتریک ۱۷۱
۳۲عینک سازي وعینک فروشی ۱۷۲
۷۲فتوکپی۱۷۳
۱۰فخار۱۷۴
۶۶فروش اسباب علوفه۱۷۵
۶۸فروش بذر هاي زینتی کشاورزي۱۷۶
۱۱۰فروش تجهیزات دندانپزشکی۱۷۷
۶۷فروش داروهاي دامی۱۷۸



۶۸فروش سموم و کود شیمیائی و لوازم باغبانی۱۷۹
۹۷فروش قطعات، وسائل و لوازم یدکی تلفن و وسائل مخابراتی۱۸۰
۶۷فروش لوازم مرغداري۱۸۱
۱۱۰فروش مواد مصرفی و لوازم دندانپزشکی۱۸۲

فروش، تعمیر،نصب،راه اندازي و برنامه ریزي ونگهداري ۱۸۳
سیستمهاي مخابراتی

۹۸

فروش، نصب، تعمیر و راه اندازي دستگاههاي مخابراتی و ۱۸۴
ارتباطی

۹۷

۷۶فروشگاه آهن ۱۸۵
۷۷فروشگاه خشکه فوالد۱۸۶
۱۹فروشگاه خواربار۱۸۷
۷۴فروشگاه صنایع دستی ۱۸۸
۷۰فروشگاه فرش ماشینی وموکت ۱۸۹
۶۳فروشگاه کفش و مصنوعات الستیکی ۱۹۰
۲۸فروشگاه لباس وپوشاك ۱۹۱
۲۶فروشگاه لبنیات ۱۹۲
۹۴فروشگاه لوازم آزمایشگاهی و شیشه آالت۱۹۳ ۹۴فروشگاه لوازم آزمایشگاهی و شیشه آالت۱۹۳
۲۱فروشگاه لوازم خانگی ۱۹۴
۶۸فروشگاه لوازم شکاروماهیگیري ۱۹۵
۳۳فروشگاه لوازم عکاسی ۱۹۶
۲۷فروشگاه لوازم ورزشی ۱۹۷
۷۷فروشگاه لوله داربست واتصاالت۱۹۸
۷۷فروشگاه لوله و پروفیل ۱۹۹
۶۷فروشگاه ماشین آالت سنگین ۲۰۰
۹۵فروشگاه مواد شیمیائی صنعتی (بالک و بسته بندي)۲۰۱
۹۴فروشگاه مواد شیمیائی صنعتی عمده و خرده فروشی ۲۰۲
۹۶فروشگاه مواد و لوازم بستنی۲۰۳
۶۹فروشگاه موادپروتئینی (سوپرمارکت)۲۰۴
۳۸فروشگاههاي رنگ ۲۰۵
۸۱فروشندگان انواع کارپستال وتبریک ۲۰۶
۱۰۵فروشندگان پروفیل آلومینیومی۲۰۷



۸۰فروشندگان تخته کهنه ۲۰۸
۸۰فروشندگان تیرچوبی ونردبان ۲۰۹
۸۰فروشندگان چرم ۲۱۰
۷۹فروشندگان چوب ،تخته ،فیبر،سه الیی ونئوپان ۲۱۱
۳۷فروشندگان چینی ، بلورولوستر۲۱۲
۷۹فروشندگان درب وپنجره پیش ساخته ۲۱۳
۷۸فروشندگان ضایعات کاغذومقوا۲۱۴
۳۱فروشندگان فرش ۲۱۵
۷۹فروشندگان کارت عقد وعروسی  ۲۱۶
۷۸فروشندگان کاغذومقوا۲۱۷
۴۷فروشندگان کاله ۲۱۸
۳۶فروشندگان لوازم صوتی وتصویري ۲۱۹
۸۰فروشندگان لوازم کفش (چسب ، میخ ، سگک، آسترو000)۲۲۰
۸۱فروشندگان لوازم مهندسی ، نقشه کشی ودوربینهاي مهندسی ۲۲۱
۱۰۹فروشندگان لوله ،میله،تسمه مسی و برنجی بدون روکش ،ظروف مسی و ورق مسی۲۲۲
۸۱فروشندگان مشمع کفش ۲۲۳
۵۶فروشندگان ملزومات چاپ ومرکب ۲۲۴ ۵۶فروشندگان ملزومات چاپ ومرکب ۲۲۴
۶۴فروشندگان نئو الیت ۲۲۵
۳۹فروشندگان نفت ۲۲۶
۳۵فروشندگان وتعمیرکاران چرخهاي خیاطی ۲۲۷
۳۳فروشندگان وتعمیرکاران ماشینهاي اداري ۲۲۸
۶۹فروشندگی تجهیزات پزشکی وبیمارستانی۲۲۹
۷۲فروشندگی دام۲۳۰
۷۲فروشندگی دانه۲۳۱
۷۲فروشندگی شوفاژ و تهویه مطبوع ۲۳۲
۷۱فروشندگی علوفه۲۳۳
۷۱فروشندگی غالت و حبوبات۲۳۴
۶۶فروشندگی ماشین آالت صنعتی و ساختمانی۲۳۵
۶۵فروشندگی ماشین آالت کشاورزي ۲۳۶
سوسیس ، کالباس و همبرگر)۲۳۷ ۸۴فروشندگی محصوالت گوشتی (
۶۵فروشندگی مصنوعات نفت ،گاز،الکتریک۲۳۸



۷۱فروشندگی نان خشک۲۳۹
۵۲فروشندگی نمک ۲۴۰
۷۴فروشندگی و تعمیراشیاء قدیمی و صنایع دستی (غیرزیرخاکی)۲۴۱
۷۰فروشندگی وسائل و لوازم آزمایشگاهی طبی۲۴۲
۶۹فروشندگی وسایل پزشکی مصرفی۲۴۳
65فروشندگی یخچالهاي ویترینی و صندوقی۲۴۴

فروشندگی لوازم یدکی کشاورزي و لوازم یدکی مربوط به دام و ۲۴۵
طیور

۶۶

۶۲فروشنده ظروف آلومینیومی۲۴۶
۶۳فروشنده مواد اولیه کفش ماشینی و مصنوعات الستیکی۲۴۷
۵۴فروشنده نبات وآبنبات  ۲۴۸
۵۴فروشنده وتولیدکننده نبات و آبنبات۲۴۹
۸۵فعالیت بازیهاي رایانه اي۲۵۰
۱۰۵قاب سازي پروفیل آلومینیومی۲۵۱
۱۷قالیباف ۲۵۲
۳۴قالیشویان ۲۵۳
۱۰قصاب وگوشت فروش ۲۵۴ ۱۰قصاب وگوشت فروش ۲۵۴
۷۵قلم زنی روي فلزات ۲۵۵
۱۰قناد۲۵۶
۵۵قند ریزان ۲۵۷
۳۶قهوه خانه ۲۵۸
۹۵کافی شاپ۲۵۹
۱۰۷کشش انواع میله و مفتول مسی و برنجی۲۶۰
۱۰۸کشش مس فروش۲۶۱
۴۵کاسه توالت ساز و دستشوئی۲۶۲
۴۶کاشی ، سرامیک  ، پالك نما فروشی۲۶۳
۴۴کاشی ، سرامیک و پالك نماسازي۲۶۴
۴۵کاشی هفت رنگ سازي۲۶۵
۸کافه رستوران درجه  دو۲۶۶
۸کافه رستوران درجه سه ۲۶۷
۷کافه رستوران درجه یک ۲۶۸



۷کافه رستوران لوکس ۲۶۹
۳۸کبابی ،حلیم وآشپزي ۲۷۰
۵۱کتاب ساز(سري سازکتاب )۲۷۱
۵۵کتاب فروش ۲۷۲
۶کشباف وجوراب باف ۲۷۳
۲۱کشتارگاه ۲۷۴
۶کفش دوزي دستی ۲۷۵
۴۹کالسور سازي۲۷۶
۵۷کمک فنرساز۲۷۷
۴۵کوزه  و گلدان سازي۲۷۸
۹گچ پز۲۷۹
۹گرمابه ۲۸۰
۳۱گل فروشی ۲۸۱
۴۶گلدان و سفال فروشی ۲۸۲
۶۰گلزن ۲۸۳
۲۸لباسشوئی ، خشکشوئی واطوکشی ۲۸۴
۳۵لوازم التحریر(نوشت افزار)۲۸۵ ۳۵لوازم التحریر(نوشت افزار)۲۸۵
۳۰لوازم الکتریکی وسیم کشی ساختمان ۲۸۶
۲۸لوازم بهداشتی ومصالح ساختمانی ۲۸۷
۸۲لوازم یدکی اتومبیل وماشین آالت ۲۸۸
۷۳ماشین نویس۲۸۹
۲۳مبل سازي ۲۹۰
۱۱مسافرخانه ومهمانخانه ۲۹۱
۲۹مشاورین امالك۲۹۲
۴۶معرق سازي۲۹۳
۱۸مکانیک اتومبیل ۲۹۴
۱۱موزائیک سازي وسیمانکاري ۲۹۵
۷۴موسسات بارکشی شهري ۲۹۶
۷۴موسسات بسته بندي اثاثیه ولوازم منزل ۲۹۷
۸۳موسسات تاکسی تلفنی و آزانسهاي اتومبیل کرایه ۲۹۸
۲۳میوه ، سبزي وتره بار۲۹۹



۵۵ناشران وکتاب فروشان ۳۰۰
۳۳نان فانتزي ۳۰۱
۴۰نانوایی  تنوري ۳۰۲
۴۱نانوایی اتوماتیک ۳۰۳
۴۱نانوایی بربري ۳۰۴
۴۰نانوایی سنگک۳۰۵
۴۰نانوایی گردان ۳۰۶
۲۲نجاري ۳۰۷
۳۰ندافان (لحاف دوز-پنبه فروش وتشک اسفنج فروش )۳۰۸
۵۶نشروتهیه وفروش کارت۳۰۹
۱۰۵نصب و ساخت قاب و توري آلومینیومی۳۱۰
۳۵نقاشان ساختمان ۳۱۱
۷۵نقاشی تابلو۳۱۲
۲۴نمایشگاه اتومبیل ۳۱۳
۵۱نمک کوبی وبسته بندي۳۱۴
۱۰۹نورد مسی و برنجی ۳۱۵
۵۲وازلین ساز ي۳۱۶ ۵۲وازلین ساز ي۳۱۶
۱۲هتل چهار ستاره ۳۱۷
۱۶هتل دو ستاره  ۳۱۸
۱۴هتل سه ستاره ۳۱۹
۱۶هتل یک ستاره  ۳۲۰
۱۰۶یراق سازي آلومینیومی۳۲۱
۵۱یادداشت ساز۳۲۲
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